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EC Taubaté sede 
estádio para 

campanha de 
vacinação

A diretoria do Esporte Clu-
be Taubaté colocou à dispo-
sição da Prefeitura o estádio 
do Joaquinzão e a sede social 
do clube para receber a cam-
panha de vacinação contra 
a COVID-19. O anúncio foi 
divulgado pela assessoria de 
comunicação do próprio Alvi 
Azul no início da manhã de 
ontem (15). Confira abaixo: 

“O Esporte Clube Taubaté 
informa que disponibili-
zou à Prefeitura de Tauba-
té toda sua infraestrutura, 
que inclui a sede social e o 
estádio Joaquim de Morais 
Filho, para operar no aqui-
lo que for necessário no en-
frentamento à pandemia da 
COVID-19, inclusive para 
o processo de vacinação a 
ser apresentado. Com uma 
história centenária pautada 
em diversas lutas por cau-
sas sociais, o Clube entende 
que esforços conjuntos são 
necessários para o enfrenta-
mento desta crise sanitária, 
que continua a causar triste-
za em todo o planeta. Des-
sa forma, o Esporte Clube 
Taubaté se dispõe a ajudar 
da forma como for preciso 
para quaisquer necessidades 
apontadas pelo governo, e 
reforça seu pedido para que 
todos os seus torcedores fi-
quem dentro de casa o máxi-
mo possível e sigam atenta-
mente todas as orientações 
dos órgãos de saúde”.

Vereadores 
apoiam 

trabalhadores
da Ford 

Os vereadores de Taubaté 
acompanharam nesta sema-
na a assembleia realizada 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos na Avenida do Povo 
contra o fechamento da uni-
dade da Ford do Brasil no 
município. Os parlamentares 
apoiaram os trabalhadores e 
se prontificaram a dialogar 
com Sindicato, dirigentes da 
montadora e representantes 
do poder público para buscar 
soluções. 

“A Câmara Municipal está à 
disposição do Sindicato para 
conversar e tentar auxiliar da 
melhor maneira possível, dia-
logando para chegar a uma 
solução que possa dar mais 
conforto aos trabalhadores, 
diante dessa notícia triste (do 
fechamento da montadora 
em Taubaté). Vai impactar na 
economia e comércio, já não 
bastava a pandemia e, agora, 
este fechamento”, afirmou o 
presidente da Câmara,  vere-
ador Paulo Miranda (MDB).

Além do presidente da Casa, 
os vereadores Jessé Silva (PL), 
Elisa Representa Taubaté 
(Cidadania), Dentinho (PL), 
Marcelo Macedo (MDB), Ne-
neca (PDT), Richardson da 
Padaria (DEM) e Talita (PSB) 
acompanharam a assembleia. 
No dia 12 de janeiro, o pre-
sidente Paulo Miranda enca-
minhou um ofício ao geren-
te-geral da Ford, Guilherme 
Neto, solicitando que a de-
cisão de fechar a unidade no 
município seja revista.
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Prefeitura anuncia 
novos leitos para 

intensificar o combate
ao Coronavírus
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Obras: Oswaldo Cruz 
sofre interdições 
A Rodovia Oswaldo Cruz que liga Taubaté 
ao Litoral Norte vai sofrer interdições na tar-
de deste sábado (16). 

De acordo com o DER Departamento de Es-
tradas e Rodagem, o tráfego será interrompi-
do no km 13,35. 

As paralisações de tráfego acontecem entre 

as 12h e 13h. A previsão é que as paralisações 
tenham duração de 15 minutos aproximada-
mente.

A interdição será feita para o lançamento de 
três vigas, que sustentarão a ponte que está 
sendo construída no trecho. 

A obra, custeada pelo governo do estado, cus-
tará R$ 2,9 milhões. O contrato para o início 
da construção foi assinado em julho de 2020, 
mas as obras só começaram em setembro.

Ainda segundo o DER, a previsão é de que os 
trabalhos sejam concluídos em fevereiro.

A Prefeitura de 
Taubaté anun-
ciou na manhã da 

última sexta-feira (15), 
em entrevista coletiva, a 
ampliação em 20% dos 
leitos destinados ao tra-
tamento da Covid-19 e 
outras medidas para en-
frentamento da doença. 

O Diretor de Saúde, 
Glauco Marine, informou 
a abertura de 15 novos 
leitos a partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 18, 
que serão somados aos 
atuais 70 existentes, no 
Hospital de Campanha 
e no Hospital Municipal 
(HMUT).

A Administração Mu-
nicipal esclareceu que 
possui respiradores mas 
que, em caso de necessi-
dade, efetuará o aluguel 
dos aparelhos para dar 
maior celeridade ao pro-
cesso de aquisição.

Também participaram da 
entrevista o Procurador 
Geral do Município, Dr. 
Jayme Rodrigues, e o Se-
cretário de Governo, Di-
gão. Além da ampliação 
no número de leitos, foi 
anunciada a busca por 
parcerias na iniciativa 
privada.

A Vigilância Epidemioló-
gica recebeu um ofício do 
Hospital São Lucas, onde 
a unidade afirmou que 
retornará os atendimen-
tos a partir das 13 horas 
da próxima segunda-
feira, dia 18. De acordo 
com o documento, será 
reativado o setor ambu-
latorial e que as demais 
áreas permanecerão sus-
pensas.

As medidas foram anun-
ciadas logo após o muni-
cípio atingir, na última 
quinta-feira (14), 100% 
da ocupação dos leitos.

Prefeitura anuncia novos 
leitos para COVID-19

INVESTIMENTO

A Prefeitura de 
Taubaté está 
apoiando a 

Campanha Janeiro 
Branco, que é planeja-
da para a promoção de 
ações, orientações e re-
flexões a respeito das 
condições e caracterís-
ticas emocionais das 
pessoas, buscando dar 
visibilidade ao tema 
da Saúde Mental.

A ação foi iniciativa 
de um grupo multi-
disciplinar da cidade 
de Uberlândia/MG e 
foi criada em 2014. O 
objetivo é mobilizar 
a população a cerca 
do tema Saúde Men-
tal para conscientizar 
e estimular a compre-
ensão e promove-la 
a toda sociedade. A 
campanha busca estra-
tégias políticas, sociais 
e culturais para que o 
adoecimento emocio-
nal seja prevenido, co-
nhecido e combatido 
em todos os espaços e 
a valorização da Saúde 
Mental no SUS e nas 
redes públicas e priva-
das de saúde no Brasil.

A articuladora de Saú-
de Mental do muni-
cípio, Ida Ruza, afir-
mou que em Taubaté 
existe uma rede de 
atenção psicossocial e 
que a conscientização 
da saúde mental não 
é excludente e deve 
propiciar atendimento 
adequado em todas as 
frentes.

Em Taubaté, o serviço 
de atendimento a Saú-
de Mental é composta 
por:

. Caps I - atende crian-
ças e adolescentes com 

transtornos mentais 
graves e persistentes, 

incluindo aqueles 
relacionados ao uso de 

substâncias psicoati-
vas; oferece cuidados 

de saúde, com fun-
cionamento 24h, em 

ambiente residencial, 
para pessoas com ne-

cessidades decorrentes 
de álcool e drogas, de 
ambos os sexos, que 
apresentem vulnera-
bilidade social e/ou 

familiar e demandem 
acompanhamento 

terapêutico e protetivo 
de caráter transitório 
e SRT (Serviços Resi-
denciais Terapêuticos 

em Saúde Mental) 
modalidade assisten-
cial que substitui a in-
ternação psiquiátrica 
prolongada. Moradia 
destinada a cuidar de 
portadores de trans-

tornos mentais crôni-
cos com necessidade 
de cuidados de longa 
permanência, egres-
sos de internações 

psiquiátricas e hospi-
tais de custódia, que 
não possuem suporte 

financeiro, social e/ou 
laços familiares que 

permitam outra forma 
de reinserção.

. Caps II - serviço que 
atende pessoas maio-

res de 18 anos em 
sofrimento psíquico 
decorrente de trans-

tornos mentais graves 
e persistentes ou que 

impossibilitem estabe-
lecer vínculos sociais 
e realizar projetos de 

vida;

. Caps III - atende 
pessoas em sofrimento 

pelo uso de álcool e 
outras drogas. Pro-

porciona serviços de 
atenção contínua, com 

funcionamento 24h, 
ofertando retaguarda 
clínica e acolhimento 

noturno.

Campanha Janeiro Branco
PREVENÇÃO
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Além do Diretor de Saúde, Glauco Marine, também participaram 
da coletiva de imprensa, o Procurador Geral do Município, 

Dr. Jayme Rodrigues e o Secretário de Governo, Digão
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* Por Lucas Tavares

A cidade de Taubaté e 
os outros 38 municí-
pios que compõem a 
RMVale (Região Me-

tropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) retornarão à fase 
laranja do Plano São Paulo. A 
medida foi anunciada pelo go-
vernador do Estado, João Doria 
(PSDB), em entrevista coletiva 
concedida no Palácio dos Ban-
deirantes na última sexta-feira 
(15).

A nova fase passa a valer a par-
tir de segunda-feira (18). Dife-
rentemente da primeira vez em 
que Taubaté participou da fase 
laranja, agora todos os demais 
segmentos, com exceção dos ba-
res, poderão funcionar.

Esses espaços (comércio, restau-
rantes, salões de beleza, acade-
mia, escritórios, shoppings, etc.) 
poderão funcionar por até oito 
horas, com o limite máximo de 
40% de ocupação.

Anteriormente, as atividades 
que eram liberadas na ‘primeira 
fase laranja’ (imobiliárias, con-

cessionárias e escritórios) po-
diam funcionar com apenas 20% 
da capacidade. 

Durante o pronunciamento, João 
Doria alertou para que os prefei-
tos não descumpram a medida 
imposta pelo Plano São Paulo.

“Nós solicitamos o empenho do 
Ministério Público em todo o Es-
tado de São Paulo para proteger 
o Plano São Paulo e agir imedia-
tamente com aqueles prefeitos 
ou prefeitas que desobedeçam 
às orientações do Plano”, afir-
mou o tucano, ressaltando que 
os mandatários responderão à 
Justiça em caso de descumpri-
mento. 

“Aqueles que não obedecerem 
terão que responder à Justiça, 
não apenas ao Ministério Públi-
co, mas também ao Tribunal de 
Justiça de São Paulo. Agora não 
é hora de fazer concessões, não é 
hora de política. É hora da ciên-
cia, da proteção à vida e à saúde 
das pessoas”, complementou.

Em Taubaté, os leitos de UTI 
no HMUT (Hospital Municipal 
Universitário de Taubaté) e na 
UPA Central, que virou hospital 

de campanha durante a pande-
mia do novo Coronavírus, atin-
giram 100% de ocupação na úl-
tima quinta-feira (14), data em 
que o município somou 167 no-
vos casos.

Nas duas primeiras semanas do 
ano, Taubaté registrou 25 óbitos 
pela doença, além de mais de 1,5 
mil casos confirmados. Em entre-
vista coletiva concedida também 
na última sexta-feira, o diretor de 
Saúde de Taubaté, Glauco Mari-
ni, revelou que o município con-
seguiu a ampliação de 20% dos 
leitos para atender, emergencial-
mente, à demanda deste mês.

Ainda na reunião, realizada no 
Centro de Formação de Profes-
sores, o secretário de Governo 
de Taubaté, Rodrigo Luís Sil-
va, admitiu que, se necessário, 
Taubaté irá tomar atitudes mais 
drásticas para conter o avanço 
do contágio da Covid-19.

“Taubaté precisa tomar uma ati-
tude. Fora do Plano São Paulo, 
pode ter certeza que nós vamos 
tomar, em respeito às vidas, às 
famílias e aos taubateanos. Te-
mos essa responsabilidade. O 
Plano São Paulo dá o direciona-

mento, mas se nós percebermos 
que a cidade esteja passando 
por uma situação fora do con-
texto, nós tomaremos atitudes, 
se necessário em parceria com 
a ACIT, com a Procuradoria do 
município e com a Secretaria de 
Saúde, nós vamos encontrar me-
canismos para conter o aumento 
da contaminação em Taubaté”, 
afirmou.

ESTADO

Além de Taubaté, outras nove 
regiões de São Paulo estarão 
classificadas na fase laranja até a 
próxima fase de reclassificação: 
Araçatuba, Bauru, Franca, Pira-
cicaba, Presidente Prudente, Re-
gistro, Ribeirão Preto, São José 
do Rio Preto e Sorocaba. Juntas, 
essas regiões correspondem a 
31% da população de SP.

Outros 67% da população esta-
dual permanece na fase amarela, 
sendo divididos em seis regiões: 
Araraquara, Baixada Santista, 
Barretos, Campinas, Grande São 
Paulo e São João da Boa Vista. 
Apenas uma região recuou à 
fase mais restritiva do Plano São 
Paulo: a de Marília, que voltou à 
fase vermelha.

Fase laranja: 
Taubaté recua 
de fase a partir 
de segunda-feira

Anúncio da reclassificação foi feito na última sexta-feira (15), um dia depois de o município atingir 100% 
de ocupação dos leitos de UTI; bares não poderão funcionar e demais setores terão 

capacidade e horário reduzidos

PLANO SÃO PAULO
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Taubaté realiza mutirão 
de castração 
* Da Redação

A Prefeitura de Taubaté retoma a partir do pró-
ximo sábado, dia 23 de janeiro, com as ações de 
castrações animais. O anúncio foi feito em um 
vídeo postado pelo Prefeito José Saud (MDB).

De acordo com o CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses), os trabalhos serão iniciados no Bara-
ceia, zona rural do município. “Vamos começar 
em bairros mais afastados onde as pessoas não 

conseguem levar os animais até a sede do CCZ 
e assim atender toda a cidade”, disse José An-
tônio, Coordenador do CAS (Centro de Animais 
Sinantropicos do município).

Ainda no mesmo vídeo, outro anúncio feito pelo 
chefe do Executivo foi a mudança no nome da 
Secretaria de Meio Ambiente, que agora vai res-
ponder pelos trabalhos da causa animal. A pasta 
agora será Secretaria de Meio Ambiente e Prote-
ção Animal. 

Serviço - Para agendar a castração gratuita, 
é necessário fazer contato com o Centro 

de Controle de Zoonoses através 
do telefone: (12) 5704-8048

OPORTUNIDADE
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ACORDOS

Suspensão ou redução 
de contratos de trabalho

Policia Federal: concurso 
abre vagas em todo o país

O programa de redução 
de salário e suspensão 
de contratos chegou ao 

fim. O Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm), concedi-
do pelo Governo Federal (MP 
936/20), possibilitou 330.474 
acordos entre empregados 
e empregadores na e Litoral 
Norte. 

De acordo com um levanta-
mento do departamento eco-
nômico do Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Taubaté e região), durante a 
vigência do projeto, ocorre-
ram acordos entre 22.394 em-
presas locais e 163.170 funcio-
nários.

Os dados são referentes ao 
acumulado dos 39 municí-
pios que compõem a RM Vale 
durante o ano de 2020. Dos 
tipos de adesão, 45,7% foram 
de suspensão de contratos, 
19,2% foram reduzidos em 
25%, 17,2% em 70%, 17% em 
50% e 1% foram contratos in-
termitentes. A título de com-
paração, no Estado de São 
Paulo os contratos suspensos 
foram 41,5% e no Brasil outros 
43,6%. 

Mais de 30% dos acordos lo-
cais foram firmados no mês 
abril e 77% no período entre 
abril e julho, sendo que a di-
visão dos gêneros dos traba-
lhadores se mostrou bastante 
similar na região: 49% de fun-

cionárias e 51% de funcio-
nários. No Estado de São 
Paulo as mulheres somaram 
51,4% e no Brasil 52,1%. Dos 
mais de 330 mil acordos fir-
mados de abril a dezembro 
na região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, 31% foram 
de colaboradores com idade 
entre 30-39 anos, 24% entre 
40 e 49 anos e 15% entre 25 
e 29 anos. 

O setor de serviços consoli-
dou mais da metade (51,4%) 
dos acordos de redução ou 
suspensão de contratos de 
trabalho, seguido pela in-
dústria (24,7%) e o comércio 
(22,5%).

“Essa medida emergencial 
foi uma das ações de maior 
eficiência no amparo à nossa 
economia frente aos severos 
impactos trazidos pela pan-
demia do novo Coronaví-
rus.  Proporcionou manter 
ativos milhares de vínculos 
trabalhistas em nossa região 
e milhões em todo o país. O 
fim desse auxílio emergen-
cial nos trará um desafio 
ainda maior - um cenário 
de desafios e dificuldades, 
já que todo ambiente socio-
econômico está condiciona-
do a superação da pande-
mia, com a chegada mais 
célere ou não das vacinas”, 
comentou o presidente do 
Sincovat e vice-presiden-
te da FecomercioSP, Dan 
Guinsburg.

Dados são 
referentes 

ao acumulado 
dos 39 

municípios 
que compõem 

a região 
Metropolitana 

do Vale 
do Paraíba e 

Litoral Norte 
durante o ano 

de 2020

Foi publicado na úl-
tima sexta-feira (15) 
no Diário Oficial da 

União o edital do concur-
so para a Polícia Federal. 

No total, serão ofertadas 
1,5 mil vagas para os car-
gos de agente, escrivão, 
papiloscopista e delega-
do. Os interessados de-
verão se inscrever pelo 
site. Os salários iniciais 
variam de R$ 12 mil a R$ 
23 mil. As inscrições ini-
ciam na próxima semana 
e terminam no dia 9 de 
fevereiro.

Os valores da inscrição 
variam conforme a car-
reira: R$ 180 para os car-
gos de agente, escrivão 
e papiloscopista e R$ 
250,00 para delegado. O 
pagamento deverá ser 
efetuado até 3 de março.

Além das 1,5 mil vagas, 
o concurso público ain-

da vai reservar 500 va-
gas para a formação de 
cadastro de reserva. O 
processso será composto 
por provas objetiva e dis-
cursiva, além de demais 
etapas: teste de aptidão 
física, avaliação médica, 
avaliação psicológica en-
tre outras. As provas ob-
jetiva e discursiva estão 
previstas para o dia 21 de 
março de 2021.

SAIBA MAIS

Seja para concurso fede-
ral, estadual ou munici-
pal, a melhor alternativa 
é pesquisar tudo sobre o 
concurso. Isso significa 
acessar o edital atuali-
zado, confirmar se o seu 
perfil está de acordo com 
as exigências da vaga ou 
se os benefícios condi-
zem com o que busca e, 
pesquisar os temas que 
podem cair na avaliação 
objetiva/dissertativa.

Escolher 
por começar 
uma carreira 
em concurso 

público 
pode parecer, 

mas não é 
tarefa fácil. 
Candidato 

precisa estar 
disposto a 
passar por 
diversas 

etapas antes 
de finalmente 
conquistar um 
cargo público
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FUTEBOL

O Esporte Clube 
Taubaté anunciou 
mudanças no tra-

balho voltado para o uso 
das categorias de base do 
clube, especificamente vol-
tadas para a equipe sub20.

Nessa nova fase, o time con-
tará com o apoio da startup 
Vesta, que propõe soluções 
inovadoras para gestão es-
portiva. Após uma série de 
reuniões de planejamento, 
ficou definido que a par-
ceria vai trabalhar para 
alcançar dois objetivos 
principais: utilizar no time 
profissional do Taubaté 
mais jogadores formados 
pelas categorias de base e 
aumentar o faturamento 
do clube com transações de 
atletas formados em casa e 
com o mecanismo de soli-
dariedade. 

“O principal legado que 
podemos deixar ao Tauba-
té é uma estrutura e apro-
veitamento cada vez maior 
da categoria de base. Mui-

tos jogadores de qualidade 
já foram revelados aqui, e 
muitas vezes o clube tem 
pouco retorno com isso, 
seja técnico ou financeiro. 
Por isso, essa nova etapa 
será de grande importância 
para o nosso time, que terá 
ferramentas e profissionais 
cada vez mais capacitados 
para a atuação com esses 
garotos, e, claro, pensando 
no presente e no futuro do 
Taubaté”, afirmou o presi-
dente Gilson Rezende.

O Taubaté começou a utili-
zar, desde a primeira fase da 
parceria, o IVA (Instrumen-
to de Valoração de Atletas), 
ferramenta que está sendo 
aplicada pelo clube para 
definir os jogadores da base 
a serem promovidos para 
o elenco que vai disputar 
o Campeonato Paulista da 
Série A2 e as demais com-
petições de 2021. A aplica-
ção foi desenvolvida exclu-
sivamente pela startup para 
dar suporte a essas ações. O 
Taubaté é o primeiro clube 
a utilizá-la. 

“O IVA é um ponto es-
sencial da nossa proposta, 
porque tira as decisões re-
lacionadas ao caminho dos 
atletas jovens do campo da 
intuição. O instrumento 
tem mais de 70 variáveis, 
que, juntas, mostram o po-
tencial individual de de-
senvolvimento na carreira 
de cada atleta e compara 
o resultado com o restante 
do grupo”, definiu Brait-
ner Moreira, um dos fun-
dadores da startup Vesta. 
“A ideia é que a ferramen-
ta ofereça suporte para a 
tomada de decisão sobre 
as escolhas relacionadas à 
sequência da carreira dos 
atletas”, completou.

“A gestão profissionaliza-
da, utilizando ferramentas 
já testadas e aplicadas em 
diferentes mercados, pode 
colocar o futebol em níveis 
mais altos de performan-
ce. A definição clara de 
objetivos e a estruturação 
de um planejamento para 
chegar lá é o ponto de par-

tida desse pensamento”, 
explicou Ana Teresa Rat-
ti, uma das fundadoras da 
startup. 

Para atingir os objetivos, a 
parceria definiu 11 estraté-
gias principais. “Desenvol-
vemos uma metodologia 
pautada em conceitos da 
gestão de negócios e que 
considera a realidade do 
clube, seus valores e o ce-
nário onde está inserido”, 
completou Ana Teresa.

Outra novidade é uma 
parceria com o psicólogo 
Augusto Carvalho, espe-
cialista em Psicologia do 
Esporte, e que fará um 
trabalho especial com os 
jovens atletas que forem 
integrados ao elenco pro-
fissional, que receberão 
suporte para o fortaleci-
mento dos aspectos men-
tais e emocionais, como 
autoconfiança, equilíbrio 
emocional, concentração, 
comprometimento e comu-
nicação. 

“Numa competição entre 
atletas de alto nível, onde 
os aspectos técnicos, táti-
cos e físicos apresentam-
se equivalentes (ou bem 
próximos), um fator que 
certamente influencia no 
desempenho – e até justi-
fica diferenças de rendi-
mento entre determinados 
atletas – é o de natureza 
psicológica, que engloba a 
percepção do esforço, es-
tratégias cognitivas, níveis 
de motivação e, até mes-
mo, repertório de compe-
tências emocionais para 
enfrentar os desafios do 
contexto esportivo”, des-
tacou o psicólogo. 

Neste primeiro momento, 
o Taubaté deve aproveitar 
em seu elenco profissio-
nal nove atletas oriundos 
das categorias de base. 
Além disso, a equipe terá 
o então treinador da equi-
pe Sub20, Douglas Leite 
como auxiliar técnico do 
time profissional.

Gestão esportiva: Objetivo do E.C. Tauabaté é melhorar o aproveitamento dos atletas 
e aumentar o valor de mercado dos jogadores

Projeto de gestão e  
desenvolvimento 

para os times 
de base

Reformulação para 
a temporada 2021
Após realizar a melhor campanha da história na 
Liga Paulista ao chegar entre os quatro melhores 
times do torneio em 2020, o Taubaté Futsal passa-
rá por uma grande reformulação para a temporada 
de 2021.

Alguns dos principais destaques do time irão dei-
xar o Taubaté e seguir carreira em outros clubes. 
Artilheiro do time em 2020, o pivô Thiago Cabeça 
acertou sua ida para o Santo André/Intelli. 

Já o beque Alisson, que defendeu o Taubaté nas úl-
timas duas temporadas, passará a jogar pelo rival 
São José. 

O jovem ala Juninho, segundo principal goleador 
taubateano no ano passado, acertou sua ida para 
o Joaçaba/SC.

Quem também não irá ficar na equipe é o goleiro 
Jhow. O destino do jogador ainda não foi definido, 
sendo seu provável futuro o time do Corinthians. 
O pivô Victor Pires não terá seu contrato renovado.

Até o momento, a diretoria da equipe anunciou 
oficialmente a renovação de contrato do goleiro 
Vitão, do pivô Nenê, dos alas Lelê, Gilbert e Viti-
nho e o beque Jojô, capitão do time. 

Dentre as contratações, dois nomes já foram con-
firmados. São eles o ala/pivô Lucas Vollet, que 
retorna ao Taubaté após defender na temporada 
passada a equipe de Pindamonhangaba e do fixo 
Victor Cardelli, que também volta a vestir a camisa 
do Taubaté, após jogar em 2020 pelo São José. 
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Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 001/2019, para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais – de acordo com o inciso IV 
do art. 8º da Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 - para 
comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 22/01/2021 – sexta-feira, na Área de Recursos 
Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
ARIQUELI TEJADA FONSECA 277.618.188-43 5 

 
DECRETO Nº  14929  , DE  15   DE  JANEIRO  DE 2021 
Altera a composição  do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo – 
SIMUBE  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 64.785/2018,  
DECRETA: 
Art.1º A composição do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo – 
SIMUBE, de que trata o Decreto nº 14.382, de 22 de novembro de 2018, e suas alterações, cujos 
membros foram reconduzidos pelo Decreto nº 14.863, de 16 de novembro de 2020, passa a ser a seguinte: 
“Art. 1º ... 
... 
 
II – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 
  Titular: Patrícia Teresinha Candelária de Mattos 
  Suplente: Lucas Leite Candido Batista 
  ...” 
Art. 2º O Conselho será presidido pela Sra. Patrícia Teresinha Candelária de Mattos. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicado no Departamento Técnico Legislativo,  15  de janeiro  de 2021. 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BOTAN & 
SANTOS MECÂNICA LTDA. - EPP PROCESSO: 56.883/20 ASSINATURA: 15/01/2021 OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REFORMA EM DIVERSOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE FROTA PATRIMONIAL NUM TOTAL 
DE 200 (DUZENTAS) HORAS TÉCNICAS VALOR: R$ 13.860,00 VIGÊNCIA: 06 MESES 
(GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 372/19 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. 74.248/19. 
 
PORTARIA Nº  136  ,   DE  14   DE JANEIRO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 08/01/2021, os efeitos da Portaria nº 1.506, de 27 de setembro de 2019, 
que designou a servidora MARCELA CAROLINA DA SILVA – matrícula 31820, para exercer a função 
de confiança de Assistente Técnico de Inventário, subordinada à Secretaria de Governo e Relações 
Institucionais. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de janeiro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 143 , DE 15  DE   JANEIRO DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista do processo administrativo nº 3091/2021 
R E S O L V E: 
I - Constituir uma Comissão de acompanhamento dos Recursos Financeiros destinados pela União, 
Estado e demais entes públicos para o enfrentamento da Pandemia de Coronavírus (COVID-19). 
II - A referida Comissão possuirá a incumbência de identificar, acompanhar o recebimento de recursos 
financeiros, informar o crédito em conta, indicar a aplicação, executar as despesas de aquisição e custeio 
e prestar contas de todos os recursos que forem encaminhados para enfrentamento do COVID-19, no 
Município de Taubaté. 
III - Todos os atos da Comissão deverão ser ratificados por todos os integrantes, e após encaminhados ao 
Chefe do Executivo e ao Secretário de Saúde para ciência. 
IV - A Comissão terá a seguinte composição: 
Luciana Barbosa Soares – 21.966- Secretaria de Saúde 
Fábio Henrique da Cruz – 33.694- Secretaria de Saúde 
Luciana Savio Zandonadi Gobbo – 30.492- Secretaria de Saúde 
Roberta Kelly de Freitas – 31.792- Secretaria de Saúde 
Lídia Roman de Camargo Leite – 24.969- Secretaria de Administração e Finanças 

Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA   Nº  144   ,   DE  15  DE JANEIRO   DE  2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
NOMEAR a Sra. Juliani Vitorino de Castro Felicio – RG 52.895.901-3, para o  cargo de provimento em 
comissão,  de Gestor da Área de Formalização de Atos – Ref. “52”, lotado no Departamento Técnico 
Legislativo, subordinado à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, constante da Lei 
Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de  janeiro  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 145  ,  DE  15 DE JANEIRO DE 2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Exonerar, o servidor Richard Wilson Giovanelli Marques Santos, do cargo de Diretor Pedagógico da 
Escola Municipal de Ciências  Aeronáuticas, de provimento em comissão – Padrão III, lotado na 
Secretaria de Educação,constante do Anexo II da Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007 e 
suas alterações,  para o qual foi nomeado  pela Portaria nº 606, de  23 de abril de 2020. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de janeiro  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA   Nº  146  ,   DE 15   DE   JANEIRO  DE  2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
NOMEAR  o servidor Josemir Landes de Oliveira – portador da Cédula de Identidade nº 10.431.242-6, 
para exercer o  cargo de provimento em comissão,  de Diretor Pedagógico da Escola Municipal de 
Ciências  Aeronáuticas – Padrão III, lotado na Secretaria de Educação, desta Municipalidade, constante 
do Anexo II, da Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007 e suas alterações. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 15  de  janeiro  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SES Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
Atribuir à servidora MARCIA APARECIDA RODRIGUES CHAVES, matrícula 1.685, Dentista, a 
incumbência de coordenar e controlar as ações inerentes ao funcionamento da Saúde Bucal. 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de Janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 02, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
Atribuir à servidora MARCIA APARECIDA RODRIGUES CHAVES, matrícula 1685, responsável 
pela Divisão de Saúde Bucal, como gestora do Contrato de prestação de serviço de manutenção 
preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos odontológicos, processo nº 38.299/17 (empresa KLM 
Ltda). 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de Janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 03, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
Atribuir a servidora MARIA APARECIDA ROSSELLI, matrícula 33.778, servidora Estatutária, a 
incumbência de coordenar e controlar as ações inerentes ao funcionamento da Rede de Urgência e 
Emergência do Município de Taubaté. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 04, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
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07
VOZ DOVALE

Atos oficiais
Atribuir à servidora ROBERTA KELLY DE FREITAS, matrícula 31.792, Chefe da Divisão de 
Controle Financeiro e Auditoria a incumbência de análise, indicação e validação das dotações 
orçamentárias para a realização das despesas e respectivos saldos financeiros, conforme previsto pela 
Área de Planejamento em Saúde, inclusive, realizar eventuais remanejamentos pertinentes, como 
também, elaboração de processos para criação de saldos de exercícios anteriores e avaliação dos trabalhos 
da equipe de acompanhamento contratual. 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de Janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 05, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos 
constantes no processo administrativo nº 57630/19, 
R E S O L V E: 
I - Constituir uma Comissão de Avaliação, a qual terá a incumbência de analisar metas qualitativas e 
quantitativas, bem como a execução do convênio e seu plano operativo firmados em 07/02/2020, entre o 
Município de Taubaté e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté; 
II - A Comissão, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, observarão o cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas neste convênio e de quaisquer outros dados necessários ao controle e 
avaliação dos serviços prestados; 
III - A Comissão ora instituída terá a composição abaixo relacionada, durante a vigência do convênio, 
contados a partir da publicação da presente Portaria: 
Representantes da Secretária Municipal de Saúde 
Leiza Leoncioni Prado Leite – Matricula 29.227 
Shirley Aguiar da Silva – Matrícula 33.435 
Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté  
Osvaldo Negosia – Contador 
Thais Dias Leite- Assistente Social 
Priscila Cosentino Chagas da Cruz – Encarregada de Convênios 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de Janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 06, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
Atribuir à servidora Shirley Aguiar da Silva, matrícula 33.435, Chefe de Divisão a incumbência de 
supervisionar, acompanhar e efetivar todos os trâmites administrativos para a perfeita execução dos 
contratos firmados para a prestação de serviços de exames laboratoriais e patológicos, processo nº 
27.352/2017 (empresa Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistema Ltda), e para a prestação de 
serviços de exames em Diagnóstico por Imagem, processo nº 67.974/2015 (empresa SPX Serviços de 
Imagem Ltda). 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de Janeiro de 2021. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 07, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
Atribuir à servidora REGIANE MISAEL MOURA, matrícula 28.530, Chefe de Divisão a incumbência 
de receber, conferir e organizar os medicamentos e materiais médicos hospitalares descritos nas 
Autorizações de Fornecimento (AF) encaminhadas pelo Departamento de Compras do 
Município.Compete, ainda, relatar ao Setor Administrativo da Secretaria de Saúde, a falta de entrega, por 
parte da empresa, das Autorizações de Fornecimento (AF), seja total ou parcial, informando se for caso 
de cancelamento do saldo de empenho por adequação de embalagem, ou caso de notificação, por 
descumprimento de prazo de entrega e recusa em atender ao avençado. 
Que a servidora, será a responsável pelo Almoxarifado Geral de Medicamentos, localizado na Avenida 
Amador Bueno da Veiga, 1211, Jaraguá, Taubaté/SP; 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de Janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SES Nº 09, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
GLAUCO HENRIQUE MARINI, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
I – Alterar a composição da Comissão de Fiscalização para acompanhamento dos serviços prestados de 
atendente administrativo, no âmbito das Unidades de urgência e emergência (Upa Central Municipal, 
UPA San Marino, UPA do CECAP, UPA Santa Helena) da Secretaria Municipal de Saúde de Taubaté  
 
 
 
 
 

II – A Comissão de que trata o item I será constituída pelos servidores: 
a) Maria Aparecida Rosselli – Matrícula 33.778 
b) Marli Pinheiro – Matrícula nº 1.980 
c) Maristela Aparecida dos Santos – Matrícula nº 33.462  
III – Sob a presidência do primeiro, a comissão deverá avaliar mensalmente a prestação de serviço ora 
contratado; 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 13 de Janeiro de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Glauco Henrique Marini 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA SETUC Nº 02, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 
LUCAS DA SILVA FERREIRA COSTA, GESTOR DE ÁREA DE TURISMO, no uso de suas 
atribuições legais. 
R E S O L V E: 

Autorizar os Servidores da Secretaria de Turismo e Cultura a dirigir veículo 
oficial municipal desta Secretaria, conforme segue: 

Matricula Nome CNH Veiculo 
39588 Ana Paula Rolim de Souza Oliveira 03632482286 Leves 
44982 Antonio Cesar Pimenta 01083287300 Leves  
25147 Carlos Eduardo Gomes 03512018508 Leves,  Moto, Van e Kombi 
30350 Danielle Ferreira Mendes da Cruz 05184271708 Leves e Moto 
34943 Fabrício Junio de Souza 03720025130 Leves,  Moto, Van e Kombi 
32856 Felipe Chepkassoff Ribeiro 01962825994 Leves 
24946 Fernando Paschoal de Oliveira 03673670039 Leves e Moto 
35038 Flavio Augusto Soares da Silva 03729842578 Leves, Moto e  Kombi 
32866 Gustavo Fataki Silva Oliveira 03357680921 Leves 
34889 Jeferson de Sales 05087112351 Leves e Moto  
34818 Jonas Bispo dos Santos 05326944056 Leves,  Moto, Van e Kombi 
35929 Juliana Maria de Carvalho 03661116162 Leves e Moto 
29117 Leandro Henrique de Oliveira Couto 04029422820 Leves,  Moto, Van e Kombi 
24876 Lindomar José de Toledo 02015988029 Leves, Van e Kombi 
24849 Lucas da Silva Ferreira Costa 04691368034 Leves e Moto 
15200 Luiz Claudio dos Santos Nascimento 01308763005 Leves, Moto e Kombi 
34833 Maximiliano Alcimar Gomes  05984927307 Leves e Moto 
45381 Nathalia Maria Novaes Victor 03998028050 Leves 
34769 Sandra Rose dos Santos 02886838093 Leves, Van e Kombi 
34625 Wallace dos Santos Ferreira 05026384385 Leves e Moto 

Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de janeiro de 2021, 382° da fundação do povoado e 376° da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
LUCAS DA SILVA FERREIRA COSTA 
GESTOR DE ÁREA DE TURISMO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão eletrônico abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça 
Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. O edital 
também estará disponível, sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela 
plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 162/20 - Edital I , que cuida da  contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de outsourcing de impressão, para unidades da Prefeitura, conforme Termo de Referência, com 
fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com substituição 
de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais do 
fabricante do equipamento, exceto papel, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 
prorrogado de acordo com a administração, com encerramento dia 29.01.21 às 08h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
 
PMT, aos 15.01.2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
Senhor Servidor 
Jefferson Nunes do Nascimento – Matrícula 25771 
Lotação: Secretaria de Governo e Relações Institucionais 
INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO - EDITAL 
A Presidente da 3ª Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, Sra. Rubia Patricia 
Pereira do Nascimento, à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 39965/2020, 
instaurada pela Portaria nº 1377 de novembro de 2020, do Sr. Prefeito Municipal, onde V.Sa. figura 
como indiciado, INTIMA, para prestar depoimento de interrogatório, conforme artigos da Lei 
Complementar nº 001/90, na sede da Comissão Permanente, localizada na Praça da CTI – Prédio do 
Relógio - 9º andar – Corregedoria Geral do Município - CGM – Centro, no próximo dia 21/01/2021, às 9 
horas.  
Taubaté, 12 de janeiro de 2021. 
Rubia Patricia Pereira do Nascimento 
Presidente 
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JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou su-
cessores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevi-
vente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos ar-
tigos 1603 e seguintes do Código Civil Brasileiro, 
de: Benedita de Moura, falecida  em 11/04/1941, se-
pultada  no Jazigo Nº 64, atual Nº 403 da Quadra Nº 
1ª do Cemitério Municipal de Taubaté, para compa-
recerem à Divisão Funerária e Cemitérios, locali-
zada na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), 
no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18 
horas, munidos de documentos comprobatórios de 
herdeiros, a fim de se habilitarem no direito de 
uso do respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que 
o referido jazigo está sendo reclamado por Eliza-
bete de Moura Machado RG: Nº 42.251.404-4 / CPF: 
Nº 329.050.298-89. Deixando como Concessionários 
do Perpétuo: 1) Aparecida de Moura Machado e 2) 
Placidio Alexandre Machado.

O não comparecimento no prazo acima será presu-
mido como renúncia ao referido direito (processo 
administrativo nº 40.158/2020/).    

      
Secretaria de Serviços Públicos, 

aos 17 de novembro de 2020.

Tânia Pereira de Godói
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura 

Municipal de Taubaté

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
ATO EXECUTIVO R-Nº 005/2021 

 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e 
regimental,  
R E S O L V E: 
1) Prorrogar até o dia 29/01/2021, o constante do Art. 3º, I, alínea 
“a”, 3º período, da Deliberação Consad nº 026/2020, que dispõe 
sobre a fixação dos valores das anuidades dos cursos da Escola de 
Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, da Universidade de Taubaté, para 
o ano de 2021, na seguinte conformidade: 
Art. 3º As parcelas mensais terão vencimento nas seguintes datas: 
I – alunos ingressantes, promovidos, ou retidos da Escola de 
Aplicação Dr. Alfredo José Balbi: 
a) 1ª Parcela: no ato da matrícula, a ser realizada nos seguintes 
períodos: 
 1º período:  
 2º período:  
 3º período: 05/01/2021 a 29/01/2021 
2) Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo ser referendado pelo Conselho de Administração.  
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
 
Reitoria da Universidade de Taubaté, em 15 de janeiro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Publicado pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia quinze de janeiro do ano dois mil e vinte e um. 
 

Vera Lúcia Moreira Silva 
Secretária da Reitoria- Substituta 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
Pregão nº 61/2019 – Contratação 

de Instituição Financeira para 
prestação de serviços. 

DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do prazo de execução 
do Contrato nº 20/2020, mantido 
com a SANTANDER (BRASIL) 
S.A, que tem como objeto a 
contratação de instituição 
financeira para prestação de 
serviços especializados, por mais 
30 (trinta) dias, contados a partir 
de 15/01/2021, com fundamento 
no Art. 57, §2º, da Lei Federal nº 
8.666/93, conforme minuta 
apresentada nos autos do processo 
Pregão nº61/2019, mantendo-se as 
demais, cláusulas e condições 
contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Redija-se o termo de 
aditamento e demais providências. 
Taubaté, 15 de janeiro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
Pregão nº 61/2019 – Contratação 

de Instituição Financeira para 
prestação de serviços. 

DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do prazo de execução 
do Contrato nº 20/2020, mantido 
com a SANTANDER (BRASIL) 
S.A, que tem como objeto a 
contratação de instituição 
financeira para prestação de 
serviços especializados, por mais 
30 (trinta) dias, contados a partir 
de 15/01/2021, com fundamento 
no Art. 57, §2º, da Lei Federal nº 
8.666/93, conforme minuta 
apresentada nos autos do processo 
Pregão nº61/2019, mantendo-se as 
demais, cláusulas e condições 
contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Redija-se o termo de 
aditamento e demais providências. 
Taubaté, 15 de janeiro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
, LUIZ FERNANDO 
DA SILVA LEITE e 
ALEXANDRA TRAJANO 
DO NASCIMENTO, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 20 de março de 1989, 
de profissão caldeireiro, 
residente Rua Idalina 
Pereira Batista, nº 312, 
Jardim Bela Vista, filho de 
HIGINO GONÇALVES 
LEITE, 78 anos, natural 
de Natividade da Serra-
SP, nascido na data de 
03 de outubro de 1942 
e de ANA LUCIA DA 
SILVA LEITE, 70 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascida na data de 01 
de setembro de 1950, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 25 de março de 1992, 
de profissão auxiliar 
de cozinha, residente 
Rua Idalina Pereira 
Batista, nº 312, Jardim 
Bela Vista, filha de 
EDSON TRAJANO DO 
NASCIMENTO, 58 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 03 
de fevereiro de 1962, 
residente e domiciliado 
em Redenção da Serra-
SP e de SANDRA 
HELENA MORGADO, 
53 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 05 de novembro 
de 1967, residente e 
domiciliada em Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
PEDRO EDENILSON 
DOS SANTOS e SILVIA 
HELENA DE TOLEDO, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 31 de agosto de 
1982, de profissão 
despachante, residente 
à Avenida Doutor Félix 
Guisard Filho, nº 1945, 
Monte Belo, filho de 
SALVADOR AMANCIO 
DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, 
falecido em Taubaté-SP 
na data de 22 de março 
de 2014 e de MARIA 

RAMOS DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, 
72 anos, natural de 
Redenção da Serra-SP, 
nascida na data de 29 
de fevereiro de 1948, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 06 de setembro de 
1985, de profissão 
empregada doméstica, 
residente à Avenida 
Doutor Félix Guisard 
Filho, nº 1945, Monte 
Belo, filha de BENEDITO 
DONIZETI DE TOLEDO, 
nacionalidade brasileira, 
56 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 07 de junho 
de 1964 e de MARIA 
HELENA FERREIRA DE 
TOLEDO, nacionalidade 
brasileira, 57 anos, 
natural de Taubaté-
SP, nascida na data de 
10 de março de 1963, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 09 de janeiro 
de 2021

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , JOÃO PEDRO 
OSCAR BINDEL e EDI 
BENVENUTI BINDEL, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido a 
29 de junho de 1943, de 
profissão comerciante, 
residente à Rua Nossa 
Senhora de Fátima, nº 
79, Jardim Continental 
II, filho de OSCAR 
ANTONIO BINDEL, 
nacionalidade brasileira, 
falecido em São Paulo-
SP e de IRENE LUCIE 
JEANGROS NEUFELD 
BINDEL, nacionalidade 
brasileira, falecida em 
São Paulo-SP.
A  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido 
a 26 de setembro de 
1945, de profissão 
professora, residente à 
Rua Nossa Senhora de 
Fátima, nº 79, Jardim 
Continental II, filha de 
RICARDO BENVENUTI, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, falecido em 
São Paulo-SP e de 
PEDRINA BENVENUTI, 
nacionalidade brasileira, 
falecida em São Paulo-
SP.

Faço saber que 

pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , FELIPE 
ROBERTO DE MORAES 
MAZZINI e FERNANDA 
MARCIA DE FREITAS, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 22 de agosto de 1981, 
de profissão caldeireiro, 
residente Avenida 
Professor Walter 
Thaumaturgo, nº 261, 
Jardim das Nações, filho 
de ROBERTO SERGIO 
MAZZINI, falecido em 
Taubaté-SP na data de 
13 de julho de 2008 e 
de VALDA MARIA DE 
MORAES MAZZINI, 67 
anos, natural de Taubaté-
SP, nascida na data de 
24 de março de 1953, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 31 de outubro de 1979, 
de profissão diarista, 
residente Avenida 
Professor Walter 
Thaumaturgo, nº 261, 
Jardim das Nações, filha 
de MILTON MANOEL DE 
FREITAS, falecido em 
em Taubaté-SP na data 
de 21 de agosto de 2019 
e de MARIA CELESTE 
DA SILVA, 63 anos, 
natural de em Taubaté-
SP, nascida na data de 
24 de junho de 1957, 
residente e domiciliada 
em Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei.Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 11 de janeiro 
de 2021

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , LUIZ FELIPE 
PONTES FREIRE 
MARIANO e KARINA 
VIEIRA ROSA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Rio de Janeiro-RJ, 
nascido a 24 de junho 
de 1993, de profissão 
militar, residente Rua 
Canadá, nº 126, Jardim 
das Nações, filho de 
LUIZ CLÁUDIO ALVES 
MARIANO, 56 anos, 
natural de Rio de Janeiro-
RJ, nascido na data de 
27 de outubro de 1964 e 
de ELISABETE PONTES 

FREIRE MARIANO, 52 
anos, natural de Rio de 
Janeiro-RJ, nascida na 
data de 16 de novembro 
de 1968, residentes e 
domiciliados no Rio de 
Janeiro-RJ.

A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 17 de junho de 1993, 
de profissão autônoma, 
residente Rua Canadá, nº 
126, Jardim das Nações, 
filha de ANTONIO 
CARLOS ROSA, 58 
anos, natural de Minduri-
MG, nascido na data de 
07 de junho de 1962, 
residente e domiciliado 
em Cruzília-MG e de 
SILVANA VIEIRA ROSA, 
falecida em Taubaté-SP 
na data de 30 de outubro 
de 2017.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , MILTON 
MARCONDES FILHO e 
CRISTIANE LINDHOLM 
ZIEMINSKI, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 13 
de setembro de 1965, de 
profissão administrador 
de empresas, residente 
Estrada do Barreiro, 
nº 1437, casa 20, 
São Gonçalo, filho de 
MILTON MARCONDES, 
83 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido na 
data de 29 de abril de 
1937 e de MANOELINA 
LUIZA MARCONDES, 
77 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 25 de agosto 
de 1943, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

A  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido 
a 03 de setembro de 
1974, de profissão 
administradora de 
empresas, residente 
Estrada do Barreiro, 
nº 1437, casa 20, 
São Gonçalo, filha 
de ANTONI MARIAN 
ZIEMINSKI, falecido em 
São Paulo-SP na data 
de 17 de março de 1980 
e de SONIA TOPYLA 
LINDHOLM, 76 anos, 
natural de Presidente 
Prudente-SP, nascida na 
data de 07 de fevereiro 
de 1944, residente e 
domiciliada em São 
Paulo-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei.Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 13 de janeiro 
de 2021

Edital de Proclamas de Taubaté2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478


